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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

T.J.SOKOL MiLOVicE Z.S. 

ZA ROK 2019 
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA JE ZPRAcOVÁNA ZA OBDOBÍ POČÍNAJÍcÍ DNEM 1. LEDNA 

2019 A KONČÍcÍ DNEM 31. PROSiNcE 2019 NA ZÁKLADĚ VyHODNOcENÍ ČiNNOSTi T.J. 

SOKOL MiLOVicE A JEJÍ JEDNOTLiVÁ USTANOVENÍ ByLA PŘEDMĚTEM JEDNÁNÍ VALNÉ 

HROMADy T.J. SOKOL MiLOVicE KONANÉ DNE 25. ČERVNA 2020 
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1. OBEcNÉ iNFORMAcE O ORGANiZAci   

                

Název účetní jednotky:   TJ Sokol Milovice z.s. 
Sídlo:   U Sokolovny 242, Milovice 28923   
IČ:   64730662    

DIČ:   CZ64730662    
Právní forma:   pobočný spolek 

Spisová značka:   Zapsaný u MS v Praze oddíl L 28413 

 

 

2. HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČiNNOST ORGANiZAcE 
 

TJ Sokol Milovice má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve 
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, 
zejména: 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a 

vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených 
oddílech badmintonu, boxu, všestrannosti, kruhového tréninku, 
minivolejbalu, nohejbalu, florbalu a jógy. 

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu 
zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – 
antukové hřiště včetně zázemí, venkovní prostory s pergolou a 
nářaďovnou, zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro 
zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak 
ZŠ, mládeže florbalu, Stará Garda/ AFK. 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními 
sportovními organizacemi i jednotlivci. 

 
Za účelem propagování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Milovice také 
vedlejší činnost pro veřejnost a seniory – Den prevence. Ve sledovaném 
období měla organizace příjmy z členských příspěvků, z pronájmu 
kadeřnictví, podkrovního bytu a sportovních zařízení pro nečleny klubu. 
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3) STRUKTURA ORGANiZAcE 
 

Nejvyšším orgánem TJ Sokol Milovice je valná hromada. Nejvyšším 
výkonným orgánem je výbor TJ. TJ Sokol Milovice organizačně zahrnuje 
oddíly badmintonu, boxu, florbalu, jógy, kruhového tréninku, volejbalu, 
minivolejbalu, nohejbalu všestrannosti. Oddíly provozují a organizují svoji 
sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ 
Sokol Milovice jako celku. 
 
Statutárním orgánem je:  
 
Výbor: 
 

Starosta:  Bc.Olivie Rubášová, MBA člen statutárního orgánu 
Místostarosta: Roman Šmíd   člen statutárního orgánu 
Jednatel:  Ing. Tomáš Chromec  člen představenstva 
Člen výboru: Petr Kovařík   člen statutárního orgánu 
Člen výboru: Kateřina Matějková  člen statutárního orgánu 
 
Kontrolní orgán: 
 
Předseda KK: Jan Vaněček   člen dozorčí rady 
Člen KK:  Renata Fučíková   člen dozorčí rady 
Člen KK:  Přemysl Lazecký   člen dozorčí rady 
 
Ve sledovaném období došlo ke změnám ve struktuře organizace i ve 
složení statutárních orgánů ke dni 13.6.2019 volební Valnou Hromadou TJ 
Sokol Milovice. K zápisovým změnám statutárních orgánu v rejstříku došlo 
15.8.2019. 
 
Jménem jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky, uvedené v odst. 
10.1. těchto Stanov, starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti 
místostarosta jednoty. Písemné právní jednání podepisují za jednotu 
společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje 
místostarosta jednoty a v nepřítomnosti jednatele člen výboru jednoty, 
který k tomu byl rozhodnutím Výboru jednoty pověřen. 
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4) ČLENSKÁ ZÁKLADNA         

TJ Sokol Milovice evidovala na konci sledovaného období 284 členů 
v následující struktuře: 
 
 Děti 

(do 15 let) 
Mládež 

(od 15 do 18 let) 
Dospělí 

(nad 18 let) 
Oddíl badminton  12 2 16 
Oddíl box 12 0 7 

Oddíl všestrannost 73 0 3 

Oddíl volejbal rekr. 0 0 9 
Oddíl minivolejbal 54 0 6 

Oddíl florbal dospělí 0 0 18 
Oddíl florbal děti 24 0 0 
Oddíl jóga 0 0 3 
Oddíl nohejbal 0 0 4 
Oddíl beach 0 0 10 
Kruhový trénink 0 0 1 
Stará Garda 0 0 paušál 
Věrná Garda 0 0 2 
Rodiče s dětmi 14 0 14 
Celkem 189 2 93 
 

 

5) HOSPODAŘENÍ ORGANiZAcE 

 
Tělocvičná jednota SOKOL Milovice vykazuje za rok 2019 zhoršený 
výsledek hospodaření v celkové výši -72.093,40 Kč. 
Z toho zisk doplňkové činnosti (zejména příjmy z pronájmů) činí 86.415,59 
Kč. 
Zhoršený výsledek hospodaření vznikl financováním četných oprav a 
nákupem sportovního vybavení, došlo tím ke zkvalitnění hlavní činnosti 
organizace. 
 
Zhoršený výsledek hospodaření byl financován z nerozdělených zisků 
minulých let, stav účtu 932.00 – nerozdělený zisk minulých let ke dni 
31.12.2019 činil 521.292,22,- Kč, po úhradě zhoršeného výsledku 
hospodaření za rok 2019 bude tento účet vykazovat hodnotu 449.198,82 
Kč, v podstatě se jedná o úspory z let předchozích a měly by sloužit ke 
zkvalitnění vlastní činnosti v letech následujících, tak jako v roce 2019. 
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Organizace v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z 
následujících zdrojů : 

– členské příspěvky – 166.900,- Kč 
– dotace provozní Město Milovice  - 256.500,- Kč 
– jednorázová dotace na akci Město Milovice – 3.000,- Kč 
– příspěvky Župa Barákova – 10.809,- Kč 
– příjmy z pronájmů – 113.800,- Kč 
– ostatní a jiné výnosy – 27.302,62 Kč 

 
Výnosy celkem činily  578.311,62 Kč. 
 
V roce 2019 byla dokončena pergola. Stavba byla zahájena již v roce 
2018. Pořizovací cena činila celkem 156.350,- Kč, z toho bylo financováno 
z investiční dotace (Město Milovice 2018) 64.162,- Kč, zbývajících 
92.188,- Kč financováno z vlastních zdrojů organizace. 
Odpisování bylo zahájeno v roce 2019, bude odpisována 30 let. 
 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období 
jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 
Příloha č. 2 – Rozvaha 
Příloha č. 3 -  Náklady a výnosy   
 
Finanční zprávu sestavila dne 25.5.2020: Dana Vondrášková, účetní 
ENTER s.r.o. 
 
 
 
Sestavil Olivie Rubášová 
Dne 25.5.2020 
 


